
 Padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Paasfees 

   Belangrike Datums   

 

14 April            Bekendstelling van Administrasie en Diensverhoudinge 

19 – 21 April    Happening 5 vind plaas 

19 – 24 April Volwasse EE Opleiding 

26 – 28 April Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei Kermis 2013  

03 – 05 Mei Gesinskamp by Sumcay: God se geheim vir gesonde gesinsverhoudings 

 

Hoe gaan jy hierdie naweek  die belangrikste tyd in die Christelike kerk vier? 

 

Die tema van 'n preek op twee bene is:  ware grootheid is om nederig te dien. 

 

Gebruik 12 eiers om seker te maak jou kinders ken die verhaal en die Persoon van 

Paasfees.  

 

Wat beteken ‘Paasfees’ vir kinders? Paasfees deur Danie Matthee. 

  

Vir die kinders: gee ‘n Paasfees-boodskap vir jou maatjie deur  hierdie kruisie  te maak. 

 

Vind uit wat by ons dinamiese Musiekbediening  gebeur en wat in hulle harte brand. 
 

Kermis 2013 neig al meer om 'n fees eerder as 'n kermis  te word, want daar word al meer 

verrassings en pret beplan. Vorderingsverslag 18 Maart 2013. 

Kontak die sameroepers vir meer inligting en om uit te vind waar jy jou bydrae kan lewer.  

Kontaknommers is op die Kermislys.  

Begin dadelik om items vir die Witolifanttafel opsy te sit.  

As jy hunker na die platteland se ingemaakte vrugte, plantjies, handwerkartikels en geskenkies 

vir moedersdag,  moet jy die kontreitafel ondersteun.  

Nog ‘n aktiwiteit waaroor ons baie opgewonde is, is die Pretloop.  Kaartjies vir die Pretloop sal 

na die Paasnaweek beskikbaar wees. Meer hieroor. 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17%20Maart%202013.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/jeugbediening/paasfees/paasfees.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=paasfees
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Musiekbediening
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2013/kermislys%202013.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis


Die Kerkkantoor soek dringend banksakkies om kleingeld en inbetalings in te sit.  

Vra asseblief klein plastiese banksakkies by die bank as jy weer daar kom. 

 God se trane maak die aarde donker 

Jesaja 53 vers 5: Oor óns oortredings is Hy deurboor, oor óns sondes is Hy verbrysel; 

die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur Sý wonde het daar vir ons 

genesing gekom. 

Daardie Vrydag teen twaalfuur by Golgota het alles skielik pikdonker geword. Dit was juis op die 

tyd van die dag dat die son baie helder moes skyn. Dalk is dit God se trane wat die aarde 

donker gemaak het. Hoe kan die son skyn as die Son van Geregtigheid ondergaan? Hoe kan 

daar lig wees as die Lig van die wêreld afgeskakel word? Net soos wat ons eie son letterlik 

uitbrand om lig te gee vir almal op die aarde, net so brand die ware Son van Geregtigheid daar 

aan die kruis uit om vir altyd lewe te gee. God was op goeie/donker Vrydag in rou oor die duur 

prys wat Sy Kind moes betaal. Dit was veels te hoog! Ons is die oorsaak! Jesus het die gemors 

op Sy skouers kom tel op Golgota. Daar het Hy die weerligafleier geword. Maar juis daar het 

Jesus die stukkende pad tussen God en ons permanent kom heelmaak. Sy dood is die volle 

betaling vir die nuwe kruisroete tussen hemel en aarde. G’n wonder dat ‘n Vader se hartseer oor 

Sy sterwende Kind die wêreld een Vrydagmiddag in donkerte gedompel het nie.  

Kom ons buig die week in stil aanbidding voor ons Heer daar aan die hout. 

[Kernkrag deur Stephan Joubert   www.ekerk.org ] 
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